
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Kacang Kedelai (Glycine max [L.] Merrill) adalah salah satu tanaman polong-

polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan di Asia Timur seperti 

kecap, tahu, dan tempe.  Kedelai merupakan sumber utama protein nabati 

dan minyak nabati yang penting mengingat kualitas asam aminonya yang 

tinggi, seimbang dan lengkap untuk kesehatan tubuh manusia.  Pemanfaatan 

utama pada tanaman kacang kedelai adalah biji.  Biji kacang kedelai sangat 

kaya protein dan lemak serta beberapa bahan gizi penting lain, misalnya 

vitamin (asam fitat) dan lesitin.  Dibandingkan dengan protein hewani, 

protein yang berasal dari kacang kedelai lebih murah sehingga lebih 

terjangkau oleh masyarakat.   

Kesadaran masyarakat akan tingginya unsur-unsur esensial yang ada pada 

biji kedelai merupakan salah satu penyebab meningkatnya kebutuhan akan 

kacang kedelai tersebut.  Seiring dengan peningkatan kebutuhan kacang 

kedelai mengakibatkan konsumsi kedelai di Indonesia terus meningkat, 

sayangnya tidak diiringi dengan peningkatan produksinya.  Menurut data 

dari BPS (2012), produksi kedelai di Indonesia sepanjang tahun 2012 ialah 

sebesar 783,16 ribu ton biji kering atau turun 68,13 ribu ton dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya.  Penurunan produksi ini terjadi di Jawa sebesar 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kecap
http://id.wikipedia.org/wiki/Tahu
http://id.wikipedia.org/wiki/Tempe
http://id.wikipedia.org/wiki/Protein
http://id.wikipedia.org/wiki/Lemak
http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_nabati
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34,06 ribu ton dan di luar Jawa sebesar 34,07 ribu ton.  Produktivitas 

tanaman kedelai diperkirakan naik tipis sebesar 0,37 persen.  Sampai dengan 

tahun 2012 luas lahan kedelai di Indonesia 566.693 hektar. 

 
Pada tahun 2012 sekitar 70% kebutuhan kedelai dalam negeri dipenuhi dari 

impor.  Impor kacang  kedelai pada tahun 2011 mencapai 2,08 juta ton 

dengan nilai US$1,24 miliar, sedangkan produksi dalam negeri hanya 

sekitar 600 ribu ton.  Jumlah impor itu baru sekitar 1 juta ton yang berarti 

ada peningkatan kebutuhan yang sangat besar terhadap kacang kedelai 

(BPS, 2011).  

 

Peningkatan kebutuhan kacang kedelai yang terus bertambah setiap 

tahunnya menyebabkan munculnya variasi dari olahan biji kacang kedelai.  

Olahan biji kacang kedelai yang dapat dibuat menjadi tahu (tofu), 

bermacam-macam saus penyedap (salah satunya kecap, yang aslinya 

dibuat dari kedelai), tempe, susu kedelai (baik bagi orang yang sensitif 

laktosa), tepung kedelai, minyak (dari sini dapat dibuat sabun, plastik, 

kosmetik, resin, tinta, krayon, pelarut, dan biodiesel), sekarang bisa 

divariasi lagi menjadi produk olahan tauco.   

 

Tauco merupakan produk fermentasi dari kacang kedelai yang banyak 

dikonsumsi sebagai pelengkap bumbu masakan.  Bentuk tauco pada 

umumnya seperti pasta atau biji kedelai utuh namun diberi air hasil 

fermentasinya, rasa asin atau manis, warna kuning cerah atau cokelat 

kehitaman.  Masyarakat Indonesia sudah familiar dengan produk tauco, 

sehingga untuk pemasaran tauco itu sediri sudah cukup luas.  Cita rasa 
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tauco yang khas dan rasanya yang enak menyebabkan produk tauco ini 

banyak digemari.  Selain itu, kacang kedelai yang memiliki sumber gizi 

yang tinggi membuat kandungan gizi di dalam tauco juga tinggi (Salim, 

2012).  

 

Tabel 1.  Kandungan zat gizi produk olahan kacang kedelai per 100 gram   

  bahan. 

Sumber: 
a
Amanda (2008), 

b
Herbalife (2000), dan 

c
KemenKes RI dalam 

Wikipedia (2014). 

 

 

Dapat dilihat pada tabel di atas, berdasarkan penelitian untuk 100 gram bahan 

makanan yang berasal dari kacang kedelai, kandungan gizi pada produk 

olahan tauco memiliki kandungan gizi yang tinggi sehingga produk ini dapat 

menjadi pilihan yang pas untuk menambah sumber gizi bagi tubuh manusia. 

Tingginya kandungan gizi tersebut diikuti dengan produksi tauco yang terus 

dilakukan untuk memenuhi permintaan dari konsumen.  

 

Produksi tauco di setiap daerah berbeda-beda.  Hal ini karena dipengaruhi 

oleh tempat dan karakteristik iklim/cuaca dalam pembuatannya.  Tauco dapat 

disimpan lama sampai bertahun tahun, dan tidak akan rusak atau basi selama 

penyimpanannya tidak terkena air mentah ataupun terkontaminasi dengan 

bahan organik lainnya.  Terdapat berbagai macam cara mengolah tauco yang 

masing – masing memiliki keistimewaan tersendiri dan pastinya setiap daerah 

Produk  

Olahan 

Kedelai 

Kandungan Gizi per 100 gram 

Energi 

(kkal) 

Protein 

(g) 

Lemak 

(g) 

Karbohidrat 

(g) 

Kalsium 

(mg) 

Fosfor 

(mg) 

Kedelai
a
 330 35 18 35 227 585 

Kecap
b
 46 5.7 1.3 9 123 96 

Tahu
b
 68 7.8 4.6 1.6 124 63 

Tauco
c
 166 10.4 4.9 24.1 55 365 

Tempe
b
 149 18.3 4 12.7 129 154 
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mengklaim bahwa tauco asal daerahnya lebih enak dari tauco lainnya.  

Misalnya tauco dari daerah Kota Prabumulih berbeda dengan tauco dari 

daerah Jawa dan Kalimantan.  Setiap daerah memiliki keunikan cita rasa 

tersendiri, sehingga bentuk dan rasa yang dimiliki oleh tauco hasil produksi 

olahan pangan dari kota Prabumulih memiliki karakteristik tersendiri. 

Kota Prabumulih termasuk ke dalam kota pusat pengembangan regional bagi 

Provinsi Sumatera Selatan.  Kota Prabumulih memiliki kawasan strategis 

yang terkait dengan kebijakan kota dalam pengembangan agribisnis serta 

sebagai pusat perdagangan dan jasa.  Lahan produktif dan potensial yang 

dimiliki oleh kota Prabumulih menjadi salah satu penunjang untuk 

mengembangkan kegiatan pertanian di kota tersebut (BPS, 2012).  Kota 

Prabumulih sebagai kota yang perekonomiannya didukung oleh sektor 

perdagangan dan jasa, masyarakat Prabumulih memiliki gaya hidup yang 

berbeda-beda sehingga barang-barang yang memasuki pasar kota ini 

bermacam-macam tergantung dari kebutuhan dan keinginan masyarakat di 

sana. 

 

Perubahan gaya hidup saat ini sangat mudah membuat barang-barang yang 

bermerek memasuki pasar.  Masyarakat yang cenderung menyukai barang 

yang berkualitas akan memilih barang-barang yang bermerek dengan harga 

yang lebih tinggi dibandingkan barang yang tidak bermerek dengan harga 

yang murah. Namun, dibalik kebiasaan masyarakat yang menyukai barang 

bermerek bukan berarti barang yang tidak memiliki merek tidak disukai oleh 

masyarakat, karena barang yang tidak bermerek belum tentu tidak memiliki 

kualitas yang baik atau jaminan dari industri yang memproduksi barang 
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tersebut.  Salah satunya yang dilakukan oleh industri rumahan di Prabumulih 

yang membuat produk olahan tauco.  Tauco yang dihasilkan merupakan 

produk yang belum memiliki merek dan promosi lainnya.  Masyarakat 

Prabumulih membeli tauco berdasarkan informasi yang masyarakat dapat dari 

konsumen lain.  Dalam hal ini, perusahaan  dalam mencapai tujuan 

pemasarannya  di dalam pasar sasaran menggunakan  seperangkat  alat 

pemasaran bernama bauran pemasaran.   

 

Kotler dan Amstrong (2008), menyatakan  bauran  pemasaran  terdiri  atas  

produk, harga, saluran distribusi dan promosi.  Bauran pemasaran adalah 

seperangkat alat pemasar yang digunakan membentuk karakteristik jasa yang 

ditawarkan  kepada pelanggan.  Suwarni dan Mayasari (2011) 

mengungkapkan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik 

memungkinkan adanya kepuasan konsumen dan akan menarik konsumen 

baru sehingga diharapkan akan membuat konsumen loyal pada akhirnya.  

Tidak hanya sekedar dengan harga yang terjangkau, promosi yang dilakukan 

oleh setiap pedagang dapat menyebabkan ketertarikan konsumen untuk 

membeli suatu produk sehingga produk yang dipromosikan dapat terjual 

akibat adanya promosi tersebut.  Susanti (2008) menyatakan, promosi 

merupakan alat yang menginformasikan kepada konsumen mengenai produk 

dan menyakinkan para konsumen dalam pasar sasaran. 

 

Konsumen tentunya memiliki alasan mengapa konsumen mau melakukan 

pembelian terhadap tauco.  Tauco sendiri dijual oleh beberapa pedagang yang 

memiliki kelebihan masing-masing terhadap tauco yang diperjualkan.   
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Bauran pemasaran berperan penting untuk menarik perhatian konsumen agar 

konsumen mau membeli tauco tersebut, sehingga konsumen bisa merasakan 

hasil dari pembelian yang telah dilakukan.  Bauran pemasaran ini perlu 

diteliti sehingga karakteristik dari bauran pemasaran tauco dapat diketahui.  

Puas atau tidak puasnya konsumen pada produk yang dipilih terletak setelah 

pembelian yang konsumen lakukan atau pasca pembelian.   

 

Konsumen merupakan satu-satunya alasan hidup dan tumbuhnya suatu 

perusahaan.  Alasan  ini menyebabkan kepuasan konsumen menjadi prioritas 

utama bagi  perusahaan.  Kepuasan konsumen yang berujung pada tuntutan 

konsumen sehingga konsumen tidak hanya menginginkan kualitas produk 

dengan harga relatif murah tetapi juga kemudahan untuk mendapatkan 

produk.  Konsumen yang merasa puas saat proses transaksi barang atau jasa 

yang didapatkan, besar kemungkinan konsumen akan kembali lagi dan 

melakukan pembelian – pembelian lain dan juga akan merekomendasikan  

pada teman atau  keluarga  tentang perusahaan dan produk yang telah 

konsumen beli (Nastiti dkk, 2007).  Setelah konsumen merasa puas terhadap 

produk yang telah dikonsumsi, konsumen akan merasakan loyal dengan 

produk yang konsumen pilih sehingga akan terjadi perilaku pembelian ulang 

atau loyalitas.  Oleh sebab itu, mengingat pentingnya pencapaian kepuasan 

dan loyalitas konsumen dalam menghadapi persaingan, maka perlu 

diperlukan studi untuk mengetahui bagaimana produsen dalam melakukan 

bauran terhadap tauco yang telah mereka produksi dan tingkat loyalitas 

konsumen terhadap tauco tersebut. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan  uraian sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian, sebagai berikut. 

(1).  Bagaimanakah karakteristik bauran pemasaran dan margin pemasaran    

 tauco di kota Prabumulih? 

(2).  Bagaimanakah karakteristik konsumen tauco di kota Prabumulih? 

(3).  Bagaimanakah karakteristik atribut – atribut yang terdapat dalam tauco? 

(4).  Bagaimanakah tingkat kepuasan dan loyalitas konsumen tauco di kota 

Prabumulih? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan 

maka penelitian ini bertujuan untuk. 

(1).  Untuk mengetahui karakteristik bauran pemasaran dan margin pemasaran  

 tauco di kota Prabumulih. 

(2).  Untuk mengetahui karakteristik konsumen tauco di kota Prabumulih. 

(3).  Untuk mengetahui atribut – atribut yang terdapat dalam tauco. 

(4).  Untuk mengetahui tingkat kepuasan dan loyalitas konsumen tauco. 

D. Kegunaan Penelitian  

 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk. 

(1). Produsen tauco, sebagai bahan  pertimbangan dalam memenuhi dan 

meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. 

(2). Peneliti lain, sebagai bahan pembanding dan bahan informasi dalam 

penelitian sejenis atau penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang. 


